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Asia Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Mikko J. Ekström, Espoo

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 19.3.2010 nro 10/0247/2

Asian aikaisempi käsittely

Mikko Ekström on tehnyt 7.1.2009 Patentti- ja rekisterihallitukselle il-
moituksen Pastafarinen Kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan pe-
rustamisesta ja pyytänyt sen merkitsemistä uskonnollisten yhdyskuntien 
rekisteriin. 

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään 11.6.2009 viitannut uskon-
nonvapauslain 7 §:n 1 momenttiin, 16 §:n 1 momenttiin ja 23 §:ään ja 
evännyt rekisteröinnin. 

Patentti ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti: 

Patentti- ja rekisterihallitus (yhdistysrekisteri) on lähettänyt Pastafarisen 
Kirkon yhdyskuntajärjestyksen opetusministeriön asiantuntijalautakun-
nan käsiteltäväksi uskonnonvapauslain 23 §:n mukaisesti. Asiantuntija-
lautakunta on katsonut 8.4.2009 antamassaan lausunnossa, että Pastafari-
sen Kirkon yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan 
perusteet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita eikä yhdyskunta-
järjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ole pidettävä uskonnonvapaus-
lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuna uskonnon tunnustamiseen ja har-
joittamiseen kuuluvana toimintana. 

Lausunnon perusteella Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että Pas-
tafarinen Kirkko ei ole rekisteröitävissä uskonnollisena yhdyskuntana ja 
on harkinnut oikeaksi evätä rekisteröinnin. 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Ekströmin valituksen Patentti ja 
rekisterihallituksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Hallinto-oikeus on todennut aluksi eräistä valituksen vireilletuloon liitty-
vistä seikoista seuraavaa: 

Valitus oli toimitettu valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen 
päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti Patentti- ja rekisterihal-
litukselle. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on 14.9.2009 
päivätyllä kirjeellään siirtänyt valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle 
(saapunut 16.9.2009). Ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen 
valitusasioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n, Patentti- ja rekisterihalli-
tuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin ja hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 
momentin kysymyksessä olevaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätök-
seen, joka koskee uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin tehdyn ilmoi-
tuksen epäämistä, haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. 

Valituksenalainen päätös on annettu Ekströmille tiedoksi 6.7.2009. Vali-
tus on tullut vireille Helsingin hallinto-oikeudessa 16.9.2009, eli tiedok-
siannosta lukien laskettuna säädetyn valitusmääräajan umpeuduttua. Kun 
kuitenkin otetaan huomioon, että valituksenalaisen päätöksen valitus-
osoitus on ollut virheellinen valitusviranomaisen ja valitusajan osalta 
sekä se, että valitus on pantu vireille Patentti- ja rekisterihallituksen vali-
tuslautakunnassa valitusosoituksessa esitetyllä tavalla ja siinä mainitussa 
määräajassa, hallinto-oikeus on tutkinut valituksen.

Pääasiaan sovellettavat säännökset 

Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenver-
taisia lain edessä. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hy-
väksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa uskonnon pe-
rusteella.

Suomen perustuslain 11 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on uskonnon 
ja omantunnon vapaus. Pykälän 2 momentin mukaan uskonnon ja oman-
tunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oi-
keus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolli-
seen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantun-
tonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.   
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Suomen perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on yhdisty-
misvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa 
yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyk-
sen toimintaan.  Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä ko-
koontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lail-
la. 

Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava pe-
rusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Yhdistymisvapaudesta säädetään tarkemmin yhdistyslaissa, jonka 2 §:n 
3 momentin mukaan uskonnollisista yhdyskunnista on voimassa, mitä 
niistä on erikseen säädetty. 

Uskonnonvapauslain 1 §:n 1 momentin mukaan lain tarkoituksena on 
turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Lisäksi 
laissa säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamises-
ta ja toiminnan perusteista.

Lain 2 §:n mukaan uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan tässä lais-
sa evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja 2 luvussa 
säädetyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa. 

Lain 7 §:n 1 momentin mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja har-
joittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka 
pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai mui-
hin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perustei-
siin. Pykälän 2 momentin mukaan yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitus-
taan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lain 15 §:n mukaan uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimisestä päät-
tää ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä pitää Patentti- ja rekisteri-
hallitus.

Lain 16 §:n 1 momentin mukaan uskonnollinen yhdyskunta tulee rekis-
teröidä, jos yhdyskunta on perustettu tämän lain mukaisesti, yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestys ja hallinto ovat tämän lain säännösten mukaiset 
sekä yhdyskunnan nimi selvästi erottuu rekisteriin aikaisemmin merkit-
tyjen yhdyskuntien nimistä eikä nimi ole harhaanjohtava.
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Lain 23 §:n 1 momentin mukaan opetusministeriö asettaa neljän vuoden 
toimikaudeksi ministeriön yhteydessä toimivan asiantuntijalautakunnan, 
jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunto siitä, 
ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot 7 §:n 
mukaisia. Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen rekisteröimistä 
pyytää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen yhdyskunnan perusta-
misilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevas-
ta muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuksista. 
Pykälän 2 momentin mukaan lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asian-
tuntijoita ja pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen 
kannalta tarpeellisia selvityksiä.

Hallinto-oikeus on todennut lisäksi, että Euroopan neuvoston ihmisoi-
keussopimuksen 9 artiklassa käsitellään ajatuksen-, omantunnon- ja us-
konnonvapautta, sen 11 artiklassa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, 
14 artiklassa syrjinnän kieltoa ja 18 artiklassa oikeuksien käyttöä koske-
vien rajoitusten rajoittamista.

Asian oikeudellinen arviointi

Valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan se 
on asiantuntijalautakunnan lausunnon perusteella katsonut, että Pastafa-
risen Kirkon yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan 
perusteet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että yhdys-
kuntajärjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ei ole pidettävä sanotussa 
momentissa tarkoitettuna uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen 
kuuluvana toimintana. Patentti- ja rekisterihallitus ei näin ollen ole kat-
sonut Pastafarista Kirkkoa uskonnollisena yhteisönä rekisteröitäväksi ja 
on päättänyt jättää sen merkitsemättä uskonnollisten yhdyskuntien rekis-
teriin. 

Uskonnollisten yhdyskuntien merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskun-
tien rekisteriin päättää Patentti- ja rekisterihallitus pyydettyään ensin lau-
sunnon uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitetulta asiantuntijalautakun-
nalta. Näin on tässäkin tapauksessa tehty. Asiantuntijalautakunnan lau-
sunto ei ole Patentti- ja rekisterihallitusta oikeudellisesti sitova, vaan se 
on tarkoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksenteon tueksi. Vali-
tuksenalaisessa päätöksessä ei ole myöskään, Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa esitettyyn toisenlai-
seen arvioon viittaavasta lauselmasta huolimatta, nojauduttu asiantunti-
jalautakunnan lausuntoon oikeudellisesti sitovana lausuntona.
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Hallinto-oikeus on todennut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröimi-
sestä yleisesti, että uskonnonvapauden suoja liittyy kiinteästi yhdisty-
misvapauteen ottaen huomioon, että uskonnon tunnustamisen keinoihin 
kuuluu sen kollektiivinen ulottuvuus. Uskonnonvapauslain 16 §:ssä 
olennaisesti säännelty rekisteröiminen perustuu niin sanotulle normatii-
vijärjestelmälle, jossa rekisteröiminen on edellytysten täyttyessä toimi-
tettava. Rekisteröitäväksi voi tulla myös niin sanottu uususkonto, eikä 
uskonnonharjoittamisen kriteeriä tule tulkita ahtaasti.

Asiassa on nyt arvioitavana kysymys siitä, täyttävätkö Pastafarisen Kir-
kon tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentis-
sa säädetyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröitävän yhdyskunnan 
edellytykset. Uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 
170/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 38) on 7 §:n 1 momen-
tin osalta muun ohessa todettu, että rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan tarkoitus ilmenee uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen 
kuuluvassa yksilöllisessä, yhteisöllisessä ja julkisessa toiminnassa. Us-
konnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvalla toiminnalla tarkoi-
tetaan tässä rituaalisessa muodossa, esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja 
muissa uskonnollisissa menoissa tapahtuvaa toimintaa. 

Perustuslain 11 §:ssä jokaiselle turvattu uskonnon ja omantunnon vapaus 
ei ole pohjimmiltaan riippuvainen siitä, onko kyseistä katsomusta edus-
tava yhteisö rekisteröity nimenomaan uskonnollisena yhdyskuntana, sillä 
yhteisön jäsenet voivat rekisteröinnistä riippumatta vapaasti tunnustaa ja 
harjoittaa oman yhdyskuntansa mukaista oppia. Samalla tavoin kaikilla 
yhteisöillä on rekisteröitymisestä riippumatta perustuslain mukaiset ko-
koontumis-, ilmaisu- ja muut vapausoikeudet samoin kuin yhtäläiset ta-
loudelliset ja muut perusoikeudet. Toisaalta on kuitenkin otettava huo-
mioon edellä todettu normatiiviperiaate ja ahtaan tulkinnan soveltumat-
tomuus tilanteeseen.

Asian arvioinnissa keskeinen selvitys yhdyskunnan tarkoituksesta ja toi-
minnan perusteista on sen yhdyskuntajärjestys. Ekström on valituksensa 
yhteydessä esittänyt tältä osin lisänäkökohtia. Hallinto-oikeus on katso-
nut ottaen erityisesti huomioon yhdyskuntajärjestyksen 2 luvussa yhdys-
kunnan opista, pyhistä kirjoituksista, uskonnontunnustuksesta sekä toi-
mintatavoista lausuttu sekä lisäksi 6 luvussa pyhistä toimituksista lausut-
tu, että yhdyskuntajärjestyksessä kuvatut yhdyskunnan toiminnan perus-
teet eivät ole uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la yhdyskunnassa pyhinä pidettyjä ja vakiintuneita, ja että yhdyskunta



6 (14)

järjestyksessä kuvattuja toimintamuotoja ei ole pidettävä sanotussa mo-
mentissa tarkoitettuina uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuu-
luvana toimintana, vaan luonteeltaan muunlaisena toimintana. Patentti- 
ja rekisterihallitus on voinut jättää kysymyksessä olevan yhdyskunnan 
merkitsemättä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

Valituksessa uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitettuun asiantuntijalau-
takuntaan kohdistettujen väitteiden osalta hallinto-oikeus on todennut, 
että kuten uskonnonvapauslain 23 §:n 2 momentista ilmenee, asiantunti-
jalautakunnalla on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo asian 
selvittämisen kannalta tarpeelliseksi hankkia lisäselvitystä. Lautakunta 
on voinut toimivaltansa rajoissa olla pyytämättä enempiä selvityksiä. 
Asiantuntijalautakunta on ilmoittanut lausunnossaan syyn sille, miksi 
puheena olevan yhdyskunnan luonnetta suhteessa perus- ja ihmisoikeuk-
siin on sen mielestä ollut mahdotonta arvioida. Asiassa ei ole katsottava 
valituksessa esitetyillä perusteilla rikotun hallintolain 6 §:ssä säädettyä 
tasapuolisen kohtelun vaatimusta tai tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainittujen lisäksi
Hallintolaki 31 §
Hallintolainkäyttölaki 30 §

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Ekström on vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen päätökset kumotaan ja perustettu yhdyskunta merkitään uskon-
nollisten yhdyskuntien rekisteriin. Lisäksi Eksröm on vaatinut, että 
asiassa toimitetaan suullinen käsittely.

Vaatimustensa tueksi Ekström on esittänyt seuraavaa:

Uskonnonvapauden toteutumista Suomessa säätelee uskonnonvapauslain 
lisäksi perustuslaki ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus. Perus-
tuslain 6 § takaa kansalaisille vapauden häiritsemättä harjoittaa tai olla 
harjoittamatta uskontoa. Tätä pykälää täsmentämään on säädetty uskon-
nonvapauslaki, joka ottaa erityisesti kantaa uskonharjoittamisen yhtei-
söllisen puolen turvaamiseen. Lisäksi Euroopan Neuvoston ihmisoikeus-
sopimuksen 9 artikla takaa uskonvapauden sopijamaiden kansalaisille. 
Tässä tilanteessa artiklan tarkoittamaa uskonnonvapautta ei tule tulkita 
suppeasti niin sanotulla absoluuttisella skaalalla, jossa tarkastellaan vain, 
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haittaako valtio aktiivisesti uskonharjoittamista. Sen sijaan on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, kohteleeko valtio eri uskontoja epätasa-arvoisella 
tavalla ja siten aiheuttaa suhteellista haittaa syrjityn uskonnon harjoitta-
jille. Sopimuksen 14 artikla tukee tätä käsitystä kieltämällä syrjinnän us-
konnon perusteella.

Pastafarisen Kirkon ja Patentti- ja rekisterihallituksen kiista kyseessä 
olevan yhdyskunnan rekisteröinnistä kulminoituu uskonnonvapauslain 
(453/2003) 7 §:n 1 momentin asettamiin vaatimuksiin yhdyskunnan toi-
minnasta ja toiminnan perusteista.

Mainittu lainkohta asettaa uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinnille 
kaksi edellytystä, joista ensimmäinen koskee yhdyskunnan toimintaa. 
Sen mukaan yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää uskonnon tunnusta-
miseen ja harjoittamiseen liittyvää toimintaa. Tällaiseksi uskonnonva-
pauslain 23 §:n tarkoittama asiantuntijalautakunta on aiemmissa menet-
telyissään katsonut muun muassa jumalanpalvelustoiminnan ja rukous-
hetket.

Pastafarinen kirkko on yhdyskuntajärjestyksessä 2 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin toisessa kohdassa maininnut julkiset jumalanpalvelukset erääksi 
toimintamuodoksi. Tämän lisäksi on lueteltu lukuisia muita yleisesti ot-
taen universaalisti uskonnollisina pidettyjä uskonnollisia rituaaleja, ku-
ten nimenantotilaisuudet, rukoustilaisuudet ja hautausseremoniat. Halli-
tuksen esitys mainitsee jumalanpalveluksen esimerkkinä uskonnollisesta 
toiminnasta, joten on selvää, että yhdyskuntajärjestyksen nimeämistä toi-
mintamuodoista ainakin yksi on uskonnollinen uskonnonvapauslain 
7 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. 

Uskonnonvapauslaki vaatii, että yhdyskunnan toimintamuotojen on poh-
jauduttava johonkin seuraavista kolmesta asiasta:

1) uskontunnustus
2) pyhinä pidetyt kirjoitukset
3) muut yksilöidyt pyhinä pidetyt toiminnan perusteet

Uskonnonvapauslaki tai sitä koskeva hallituksen esitys (HE 170/2002 
vp) ei tarkemmin erittele, millainen uskontunnustuksen tulee olla. Vallit-
seva käytäntö edellisen (267/1922) ja voimassaolevan (453/2003) uskon-
nonvapauslain aikana on ollut, että uskontunnustuksessa yksilöidään yh-
dyskunnan uskonnollisen opin tai käytännön ydinkohdat. Lainsäädännön 
ulkopuolella vakiintunut määritelmä uskontunnustukselle on, että se on 
määrämuotoinen uskonnollisen uskon sisällön tunnustus tai ilmoitus.
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Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestyksen 2 luvun 4b § määrittelee yh-
dyskunnan uskon tärkeimmät teologisen kysymykset uskontunnustuksen 
muodossa. Sen sisältö on valittu niin, että se ottaa kantaa uskontomme 
historian aikana vallinneisiin teologisiin erimielisyyksiin ja erittelee us-
kon keskeisimmät kohdat. Uskontunnustuksen tarve kristinuskon piirissä 
syntyi juuri samanlaisesta ongelmasta erottaa harhaoppi yhdyskunnan 
määrittelemästä oikeasta opista. Rakenteellisesti uskontunnustus on hy-
vin samankaltainen kuin eräiden aiemmin hyväksyttyjen kristillisten re-
kisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien uskontunnustukset. Jos mai-
nittujen yhdyskuntien tavanomaisimmat uskontunnustukset täyttävät us-
kontunnustuksen määritelmän, silloin myös Pastarfarisen Kirkon uskon-
tunnustus täyttää sen.

Pyhinä pidetyillä kirjoituksilla tarkoitetaan kirjoituksia, jotka muodosta-
vat tavalla tai toisella yhdyskunnan uskonnollisen toiminnan pohjan. 
Oleellista on, että pykälä jättää kirjoitusten pyhyyden toteamisen yhdys-
kunnan jäsenille eikä määrää, että 23 §:n tarkoittaman asiantuntijalauta-
kunnan tai Patentti- ja rekisterihallituksen olisi pidettävä kyseisiä kirjoi-
tuksia pyhinä.

Edellistä tulkintaa tukee lisäksi uskonnonvapauslakia koskeva hallituk-
sen esitys (HE 170/2002 vp, yksityiskohtaiset perustelut, 7 § 1 moment-
ti), jossa erikseen todetaan, että rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan toiminnan perusteiden tulee olla yhteisössään pyhinä pidettyjä. Tä-
ten pyhyyden tunnustaminen ja toteaminen kuuluu siis yhdyskunnan jä-
senille, eikä esimerkiksi uskonnonvapauslain 23 §:n tarkoittamalle asian-
tuntijalautakunnalle tai hallinto-oikeudelle.

Kaksikymmentäkaksi täysivaltaista Suomen kansalaista on allekirjoitta-
nut 27.12.2008 päivätyn perustamiskirjan ja ilmoittanut siinä hyväksy-
vänsä yhdyskunnan säännöt. Pastafarisen Kirkon sääntöjen 2 luvun 3 § 
ilmoittaa, että yhdyskunnan toiminta perustuu osaltaan mainitun asiakir-
jan 2 luvun 4a §:ssä lueteltuihin pyhinä pidettyihin kirjoituksiin. Koska 
kirjoitukset on selkeästi yksilöity ja yhdyskunnan perustajat kiistatta il-
maisevat pitävänsä kyseisiä kirjoituksia pyhinä, on uskonnonvapauslain 
7 §:n 1 momentin vaatimus täytetty.

Laki mahdollistaa myös, että toiminta voi perustua myös muille kuin py-
kälän tarkoittamille pyhille kirjoituksille tai uskontunnustukselle. Näitä 
muita toiminnan perusteita ei ole laissa eritelty muilta osin, kuin että ne 
on kyettävä yksilöimään, niitä on yhdyskunnassa pidettävä pyhinä ja nii-
den vakiintuneisuus on kyettävä osoittamaan. Vakiintuneisuudella tässä 
ei välttämättä tarkoiteta yksinomaan pitkään jatkuneisuutta, vaan lähinnä 
toiminnan perusteiden pysyvyyttä ja vaihtelemattomuutta.
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Rekisteröitymättömänä toimineen yhdyskunnan toiminnasta on säilynyt 
asiakirjoja vuodesta 2005 asti, jolloin yliamiraali Ekström liittyi yhdys-
kuntaan. Toimintaa on ollut myös jo ennen mainittua vuotta, mutta tältä 
ajalta ei ole tiettävästi säilynyt asiakirjoja. Edellä mainitut asiakirjat 
osoittavat, että tänä aikana uskoa on harjoitettu rituaalisesti ja yhdenmu-
kaisesti pohjautuen yhdyskunnan vanhimpien jäsenten mukana kulke-
neeseen perimätietoon ja käytäntöihin sekä pyhiin kirjoituksiin, josta osa 
on yksilöity yhdyskuntajärjestyksen 2 luvun 4 §:n 2 momentissa. Yhdys-
kuntajärjestys myös määrittelee tiukat raamit keskeisille uskonnollisille 
kysymyksille ja käytännöille sekä osoittaa lähteen määrättyihin uskon-
nollisiin kirjoituksiin, joiden pohjalta rituaaliset tai teologiset kiistakysy-
mykset voidaan ratkaista. Allekirjoittamalla perustamiskirjan perustaja-
jäsenet ovat ilmaisseet yksimielisyytensä yhdyskuntajärjestyksen mää-
räyksistä. Toimintaa on pidettävä uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentin 
tarkoittamalla tavalla vakiintuneena. Lisänäyttönä toiminnan vakiintu-
neisuudesta on valituksen liitteenä selvitys yhdyskunnan uskonnollisesta 
toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta.

Yhdyskunta on viitannut ”Totuuden Ystävät” -nimiseen, rekisterinume-
rolla 900.011 rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka opetus-
ministeriö päätöksellään 21.1.1958 on katsonut olevan luonteeltaan us-
konnollinen. Kyseistä uskontoa ei ollut tavattu ennen vuotta 1957, sillä 
ei ole pyhinä pidettyjä kirjoituksia tai vakiintuneita uskonnollisia tapoja.

Patentti- ja rekisterihallituksen päättäessä yhdyskunnan rekisteröinnin 
epäämisestä keskeisessä asemassa oli uskonnonvapauslain 23 §:n tar-
koittaman asiantuntijalautakunnan lausunto yhdyskunnassa.

Asiantuntijalautakunta on 8.4.2009 antamassaan lausunnossa väittänyt, 
että yhdyskunnassa olisi kyse Internetin välityksellä levinneistä ilmiöis-
tä, jonka synty liittyy keskusteluun niin sanotun älykkään suunnittelun 
opettamisesta Yhdysvaltojen julkisissa kouluissa. Lautakunta jatkaa, että 
pastafarismissa olisi kyse perinteisten uskontojen ja älykkään suunnitte-
lun parodioinnista, eikä perustajajäsenten aidosta ja vilpittömästä uskon-
nollisesta vakaumuksesta.

Epäilyistään huolimatta lautakunta ei katsonut tarpeelliseksi pyytää yh-
dyskunnalta lisäselvitystä tai esittänyt, miten yhdyskunta tai sen jäsenet 
voisivat toteen näyttää vilpittömät tarkoituksensa. Se ei myöskään lau-
sunnossaan tarjonnut yhtään objektiivisesti todennettavaa perustelua, 
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jonka nojalla ulkopuolinen tarkkailija voisi ymmärtää, miksi yhdyskun-
nan hakemusta on pidettävä parodisena, vaikka muita vastaavia hake-
muksia on hyväksytty. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, joko lau-
takunta katsonee kykenevänsä lukemaan perustajajäsenten ajatuksia tai 
sitten päätöksen taustalla ovat vaikuttaneet muut kuin laillisesti hyväk-
syttävät tekijät.

Yhdyskunta kiistää lautakunnan parodiatulkinnan. Sen toiminta perustuu 
aitoon uskonnolliseen vakaumukseen ilman mitään parodiointitarkoitus-
ta. Asiantuntijalautakunta on hankkinut virheelliset tietonsa Internetistä 
käyttäen apunaan Google-hakukonetta tai Wikipedia-nimistä, kaikkien 
muokattavissa olevaa, sähköistä tietosanakirjaa. Mainituissa lähteissä on 
laajalti esitelty virheellisiä ja leimaavia väitteitä yhdyskunnan uskonnos-
ta. Mikäli lautakunta on menetellyt näin, on huolestuttavaa, että lauta-
kunnan jäsenet sortuvat uskomaan lähdekritiikittä Internetistä löytä-
miään väitteitä. Internetin avoin luonne mahdollistaa totuusarvoltaan 
myös virheellisen tiedon levittämisen, minkä seurauksena Internetistä 
saatuihin tietoihin on suhtauduttava suurella varauksella. Jos lautakun-
nalla olisi esittää päätelmänsä tueksi asiallisia lähteitä, lautakunnan aka-
teemisesti ansioituneet professorit olisivat osanneet ilmoittaa ne asian-
mukaisella tavalla.

Kolmansien osapuolien subjektiivinen mielipide parodiasta ei todista mi-
tään yhdyskunnan perustajajäsenten uskonnollisesta vakaumuksesta tai 
toiminnan perusteiden pyhänä pitämisestä. On ymmärrettävää, että esi-
merkiksi sekulaarin maailmankatsomuksen kautta katsottaessa jotkin yh-
dyskuntajärjestyksen pykälistä voivat vaikuttaa kummallisilta. Tästä ei 
kuitenkaan tule vetää johtopäätöstä, että kyseessä olisi parodia, sillä liki-
main kaikki maailman uskonnot pitävät sisällään elementtejä, joita joku 
taho voi pitää parodisina.

On myös huomattava, että uskonnonvapauslaki tai mikään muukaan voi-
massa oleva laki ei tunne parodian käsitettä, joten parodiaa ei juridisessa 
mielessä ole olemassa ja sitä ei voi käyttää juridisena perusteluna. Vaik-
ka parodian arkikielisestä määritelmästä ollaan likimain yksimielisiä, ei 
ole olemassa objektiivista kriteeriä, jolla parodia voitaisiin tunnistaa. 
Tämä johtuu siitä, että parodia edellyttää parodiointitarkoitusta. Toisin 
sanoen parodisia piirteitä voi nähdä siellä, missä sellaista ei ole tarkoitet-
tu ja päinvastoin. Edellä mainituista seikoista johtuen asiantuntijalauta-
kunnan jäsenten subjektiivisista mielipiteistä johdettu päätös parodiatar-
koituksesta on ilmeisen puolueellinen ja ristiriidassa lainkäytön objektii-
visuusperiaatteen kanssa.
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Lausunnossaan asiantuntijalautakunta esittää, että toiminnan perusteena 
oleva uskonto olisi syntynyt vasta vuonna 2005. Yhdistys on kyseen-
alaistanut väitteen sillä pastafarismia on jäsenten mukaan harjoitettu 
Suomessa jo ennen mainittua ajankohtaa. Nykyinen yliamiraali on toimi-
nut virassaan vuodesta 2005 alkaen, mutta yhdyskunnan toimintahistoria 
ulottuu viime vuosituhannelle asti. Yhdistyksen pyhinä pitämät kirjoi-
tukset puolestaan ajoittavat pastafarismin synnyn noin 6 000 vuoden 
taakse.

Juridisessa mielessä tärkeämpää lienee kuitenkin se, että uskonnonva-
pauslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 170/2002 vp) yksityiskoh-
taisissa perusteluissa on 7 §:n 1 momentin osalta todettu, että rekisteröi-
dyn uskonnollisen yhdyskunnan toiminnan perusteiden tulee olla yksi-
löityjä, vakiintuneita ja yhteisössään pyhinä pidettyjä.

Esityksessä todetaan, että yksilöidyt pyhinä pidetyt kirjoitukset tai us-
kontunnustus ovat itsessään riittävä osoitus toiminnan vakiintuneisuu-
desta ja täten asiantuntijalautakunnan päätelmä toiminnan vakiintumatto-
muudesta on myös juridisessa mielessä ilmeisen virheellinen.

Jos pastafarismia ei ikänsä puolesta katsota riittävän vakiintuneeksi, on 
määriteltävä, milloin pastafarismi tai uskonto yleisemmin on ikänsä puo-
lesta riittävän vanha rekisteröitymään.

Uskonnonvapauslain 23 §:n 2 momentti antaa asiantuntijalautakunnalle 
valtuudet pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen kan-
nalta tarpeellisia selvityksiä. Ottaen huomioon asiantuntijalautakunnan 
epäilykset parodiointitarkoituksesta ja lautakunnan aiemman menettely-
käytännön, lautakunnan olisi tullut pyytää tarpeellisia lisäselvityksiä yh-
dyskunnan toiminnan luonteesta. Aiemmista menettelykäytännöistä, 
joissa lisäselvityksiä on pyydetty, mainittakoon ”Suomen vapaa wicca-
yhdyskunta” sekä ”Skientologia-kirkko” -nimisen yhdyskunnan hake-
mukset, joista opetusministeriö pyysi kirjeellä 10.4.2001 ja 17.11.1995 
lisäselvityksiä koskien yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja. 
Kummassakin tapauksessa opetusministeriö harkitsi hakemusten hylkää-
mistä. Vaikka mainitut hakemukset käsiteltiin edellisen uskonnonva-
pauslain aikana, voimassaoleva laki ei oleellisilta osin poikkea edellises-
tä laista, ja opetusministeriön lausunto vastasi käytännössä nykyisen 
asiantuntijalautakunnan lausuntoa.

Pääsyy yhdyskunnan hitaaseen kasvuun on ollut virallisen organisaation 
puuttuminen. Koska yhdyskunnan hallinto viime kädessä edellyttää 
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autoritääristä hallintoa, on yhdyskunnan hallinnon päätösten noudattami-
nen ollut yksinomaan yhdyskunnan jäsenten hyvä tahdon varassa. Myös 
se, että yhdyskunnan hallinnon jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa 
yhdyskunnan taloudellisista velvoitteista, on johtanut siihen, että rekiste-
röimättömän yhdyskunnan jäseniksi on kelpuutettu vain yhdyskunnan 
jäsenten luotettavina pidettyjä ystäviä ja sukulaisia.

Yhdyskunnalle on vuosien saatossa tullut lukuisia tiedusteluja mahdolli-
suudesta liittyä yhdyskunnan jäseniksi. Useimmat näistä hakemuksista 
on edellä mainituista syistä hylätty. Koska pääosa yhdyskunnan jäsenistä 
asuu Helsingin seudulla, on pääosa toiminnasta keskittynyt myös samal-
le alueelle. Tämä on ollut omiaan tuottamaan mielipahaa esimerkiksi yh-
dyskunnan Tampereella asuvissa jäsenissä. Rekisteröityminen mahdol-
listaisi sen, että yhdyskunta voisi ottaa jäsenikseen myös muita kuin ny-
kyisten jäsenien välittömään lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja perustaa 
paikallisseurakuntia muun muassa Tampereelle. Ristiriidat yhdistyslain-
säädännön ja yhdyskunnan toiminnan järjestämisestä koskevien uskon-
nollisten vaatimusten kanssa eivät sinänsä ole vielä uskonnonvapauden 
rajoittamista. Tilanne käy tasa-arvon kannalta ongelmalliseksi, jos toiset 
uskonnot saavat erityisetuja esimerkiksi saamalla rekisteröidyn uskon-
nollisen yhdyskunnan statuksen.

Yhdyskunnalla on tällä hetkellä odotuslista henkilöistä, jotka hyväksy-
tään yhdyskunnan jäseniksi, jos yhdyskunta hyväksytään uskonnollisten 
yhdyskuntien rekisteriin. Viimeaikaisten tiedustelujen valossa yhdyskun-
ta tulee kasvamaan nopeasti, mikäli se saa virallisen aseman.

Rekisteröinnin epääminen asettaa Helsingin seudun ulkopuolella asuvat 
yhdyskunnan jäsenet ja muut pastafarit perustuslain 6 §:n tarkoittamalla 
tavalla eriarvoiseen asemaan muiden uskonnollisten yhdyskuntien jäsen-
ten kanssa rajoittamalla heidän mahdollisuuttaan toteuttaa uskontonsa 
yhteisöllistä puolta.

Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa uutta 
lausuttavaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitus on annettu Ekströmille tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn toi-
mittamisesta.

2.  Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.
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Perustelut

1. Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämisek-
si toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Kun otetaan huomioon pe-
ruste, jonka vuoksi Ekström on pyytänyt suullisen käsittelyn toimitta-
mista, selvitys, jota hän on ilmoittanut siinä esittävänsä, sekä asiakirjois-
ta saatava selvitys, suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole tarpeen asian 
selvittämiseksi.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen 
perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-
oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

           Pekka Hallberg

Pekka Vihervuori Riitta Mutikainen

Hannu Ranta (t) Eija Siitari-Vanne

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos  Tuulia Riikonen
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Jakelu

Päätös Mikko Ekström, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa
Jäljennös Helsingin hallinto-oikeus

Patentti- ja rekisterihallitus


